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گرینویچ

بستن بند 6کفش در 10ثانیه 

 

بستن بند کفش ، وقتی که کوچک تر بودیم، مهارت 
خاصی بود که فقط بزرگســاالن بلد بودند. هزاران 
بار دیده ایم که بزرگترها بنــد کفش کوچکترها را 
می بندند. اما وقتی آدم بزرگ تر می شــود، این کار 
مثل پوشيدن لباس اســت، یک کار کامال عادی و 
معمولی. اما برای بعضی، بستن بند کفش تا ابد یک 
مهارت باقی می ماند؛ یک مرد در اســپانيا، به خاطر 
مهارت و البته سرعت باالیش در بستن بند کفش، 
یک رکورد جهانی به نام خودش ثبت کرده اســت. 
آلوارو مارتين در یک مســابقه کــه زیرنظر گينس 
انجام شــده،  موفق شــده بند 3جفت کفش را زیر 
10ثانيه ببنــدد و رکوردی جدید بــه نام خودش 
ثبت کند. این مرد جوان بند 6عدد کفش را، دقيقا 
 در 9ثانيه و 99 صدم ثانيه بســته است. بستن بند

3 جفت کفش، یکی از رقابت هایی است که زیرنظر 
گينس انجام می شود و مسابقات مفصلی دارد.  

دوختن دهان برای الغری 

بسياری از آنها که در وزن کم کردن ناکام شده اند، لحظاتی 
در اوج خشم و نااميدی به این فکر کرده اند که کاش می شد 
اصال برای مدتی، نتوانند غذا بخورند. این آرزوی خطرناک، 
برای یک خانم در آفریقای جنوبی خاطره شده است؛ آویه 
مازوسيوه در اقدامی باورنکردنی، عمال دهان خود را بسته 
اســت تا چيزی نخورد و وزن کم کند. این خانم برای یک 
جراحی باید وزن کم می کرده و رژیمش تا 12کيلو کاهش 
وزن خوب پيش رفته اما بعــد از آن، کاهش وزن متوقف 
شده و اعصاب او هم حســابی به هم ریخته. او چاره  را در 
این دید که دندان هایش را با ســيم های ارتودنسی به هم 
بدوزد تا دیگر اصال نتواند غذا بخورد. فک های این خانم، 
با این کار به هم دوخته شد و او دیگر نمی توانست دهانش 
را باز کند تا غذا بخورد. این خانم، در تيک تاک درباره این 
اقدام عجيبش نوشته و با واکنش های منفی بسيار زیادی 
هم مواجه شده است. او برای 7هفته دهانش را بسته نگه 
داشــت و موفق شــد در این مدت، 15کيلوگرم وزن کم 
کند. او در این مدت، غذاهای مایع مثل ســوپ و ماست و 
اسموتی می خورده است. این خانم البته گفته است که بعد 
از باز کردن چفت و بست دهانش، در نخستين اقدام، یک 

همبرگر بزرگ خورده است. 

خواب راحت بین 2 قله
 

طبيعت گردهــا، به خصوص آنها که ماجراجوتر هســتند، 
چيزهایی را تجربه می کنند که برای ما شبيه رؤیا و گاهی 
البته کابوس می مانند. تصوری که از ننو داریم، سواحل گرم 
و شــن های نرم و آفتاب دل انگيز بين 2 نخل است اما یک 
کوهنورد، با بســتن یک ننو بين 2قله کوه نزدیک به هم، 
کاری کرده که احتماال خيلی ها هرگز دیگر سراغ ننو نروند. 
ویدئوی خــواب این کوهنورد در این ننــوی هراس انگيز، 
حســابی در اینترنت ســر و صدا به پا کرده است. آنهایی 
که ترس از ارتفاع دارند، نوشــته اند که از دیدن فيلم این 
کوهنورد اسپانيایی منقلب شــده اند. این مرد، این ننو را 
بين 2قله در منطقه پایرونيس در اسپانيا علم کرده است. 
این ماجراجو که فيلم این کار ترسناکش را در شبکه های 
اجتماعی منتشر کرده، در توضيح آن گفته که می خواسته 
این تجربه پرهيجان را با کاربران شــبکه های اجتماعی به 
اشتراک بگذارد و به آنها انگيزه بدهد که برای ماجراجویی 

به دل طبيعت بروند. 

جایزه عکاســی معماری جهــان، نامزدهای 
نهایی خود را معرفی کرده کــه در ميان آنها، 
عکسی از مدرسه معروف جدگال در سيدبار در 
چابهار هم دیده می شود. این مدرسه به خاطر 
ساخت و معماری متفاوت آن، شهرتی جهانی 
دارد و یکی از متفاوت ترین مدارس ایران است. 

داوران این مسابقه برای انتخاب این عکس ها، 
نه فقط به معماری، که به بافت،  ترکيب و ميزان 
حساسيت عکاسان به محيط هم توجه نشان 
داده اند. عکس هایی که ليست نهایی رسيده اند، 
تا3 هفته دیگر در ليسبون پرتغال به نمایش 

گذاشته خواهند شد. 

زندگی پدیا

مدرسه چابهار، در جمع بهترين های دنیا

تقويم / سالمرگعدد خبر

محقق خودساخته

فقط خودتان بايد يک کار تحقیقی درســت 
و حسابی کرده باشــید )آن هم تحقیقی که 
منابع اش مثل منابع ادبیات يا تاريخ قديم مابین 
کتابخانه ها و موزه های سرتاسر دنیا، از هند تا 
انگلستان پخش و پالســت( تا بفهمید ارزش 

کارهای اين مرد چقدر است.
سعید نفیسی مرد پرکاری بوده. معروف است 
که او هر متنی را يک بار بیشــتر نمی نوشته و 
با اين حال غلط و يا اشــتباه سهوی در آثارش 
خیلی نادر اســت. 20کتاب در تاريخ ايران، 
28کتــاب تحقیقی درباره ادبیات فارســی، 
تصحیح 38کتاب و متن ادبی، ترجمه 14رمان 
و کتاب از فرانســه و روسی و کلی کتاب ديگر 
و تازه به همین مقدار، کتاب چاپ نشده دارد. 
نکته شــاهکار ماجرا اينجاست که می گويند 
نفیسی اصال استعداد چندانی نداشته و فقط 
و فقط با پشتکار، تمرين و ممارست توانسته 
اين کارها را بکند و ذهنی داشــته باشد که در 
زمان خودش دايره المعــارف تاريخ و ادبیات 
ايران به حساب می آمده. سعید نفیسی اصالتا 
کرمانی بود. پدرانش تا 11 نســل قبل همگی 
پزشک بودند. خود نفیســی هم در تهران و 
پاريس دندانپزشکی خواند. نخستین کتابش را 
در 24سالگی نوشت با عنوان »معالجه تازه برای 
حفظ دهان و دندان« با اسم سعید بن ناظم االطبا. 
مدتی در وزارت فوايد عامه )وزارت بهداشت 
امروز( مشــغول بود، ولی خیلی زود از آنجا 
بیرون آمد و باقی عمرش را به نوشتن کتاب و 
روزنامه نگاری گذراند. مدتی هم استاد دانشگاه 
تهران بود. سعید نفیسی زياد می نوشت، با هر 
قیمتی و برای هر جايی. نوشــته هايش الگوی 
ساده نويسی بودند. کتاب باز بود و تمام درآمدش 
را کتاب می خريد. تندخو بود و با دهخدا قهر بود. 
می گفت دهخدا طرح »لغتنامه« را از روی دست 
او برداشته و اگر کار دست او بود، خیلی زودتر 
از دهخدا تمامش می کرد. بسیاری از کتاب هايی 
که او همانطور تند و تند می نوشت، حاال منبعی 
هستند منحصربه فرد که هنوز کسی نتوانسته 

چیز ديگری به آنها اضافه بکند.

حافظ

شنیده ام سخنی خوش که پیِر کنعان گفت
ِفراق يار نه آن می کند که بتوان گفت

چهره

حمیدرضامحمدی،روزنامهنگار

در سينمای ایران، در حدود نيم قرن اخير، هرسال 
فيلم هایی ساخته شدند و به روی پرده رفتند که 
تاریخ ساز شدند. آثاری ماندگار که یادگاری شدند 
برای نسل امروز و فردا. در ستون »فيلم خانه« تا 
پایان امسال، هرهفته به یکی از این فيلم های مهم 
و مؤثر که سال1401، از انتشارشان چنددهه )بر 
مبنای مضرب 10( گذشته است، می پردازیم تا 
به این ســبب هم یادی از آن اثر شود و هم نامی 
ازخالق آن برده شود و هم بدانيم چرا جریان ساز 

بوده اند.
»و نفتکشــی برای بردن باری آمده بــود، اما تا 
بياید یک ميليون و200هزار روز کار آدمی برد در 
کشاندن لوله و ساختن پایگاه و تا بگيردسنگ ها 
گسست و کوه ها برید  و هر روز نفتکش ها به خارک 
می آیند برای بردن باری که حاصل صبر ساليان 
زمين است و هوش و کوشش آدمی، باری که به کار 
آدمی جان می دهد و بی کار آدمی جان نمی گيرد  
و ملک مروارید آرميده و مرجان و ماهی سپرده 
به تقدیر را نصيبی نرسيد جز این شيار کف آلود« 
عباراتی است که او برای پایان بندی فيلمش درنظر 
گرفت. جمله ای که حتی فروغ فرخزاد انذارش داد 
که نگذارد وگرنه جلــوی فيلم را خواهند گرفت. 
اما او لجبازتر از این حرف ها بود چون اصاًل فيلم 
را ساخته بود تا همان یک عبارت رابگوید که به 
قول خودش، »تنها یک نفر این جمله را فهميد 

و او شاه بود.«
ابراهيم گلســتان »مــوج، مرجان، خــارا« را 
به سفارش شــرکت نفت یا به تعبير صحيح تر، 
کنسرســيوم نفتی ســاخت. خودش چون قلم 
حيرت انگيزی داشــت، گفتار متنش را با نثری 
موجز و آهنگين نوشــت و بعد کارگردانی کرد. 
درست اســت که نام آلن پندری هم در جایگاه 
سازنده آمده اما او بيشتر کارهای تکنيکال فيلم 
را کرده و به واقع باید گلســتان را سازنده این اثر 
دانست و جالب است که هرچند دراثنای ساخت 
فيلم، پای گلستان دچار شکستگی شده و پندری 
از کمپانی شل آمد تا زیرنظرش کار را پيش ببرد 
و آنطور که نوشته اند او از خانه و بيمارستان تمام 
جزئيات را زیرنظر داشــت و حتی بعد از نقاهت، 
تمام نماهای هوایی و فيلمبرداری با هلی کوپتر 

شده را خوِدگلستان به انجام رساند.
این مســتند 40دقيقــه ای 35ميلی متری که 
تصویربرداری اش حدود 4ســال )دی1336 تا 
آذر1340( طول کشيد و در سال1341 نهایی شد 
و به اعتقاد منتقدان، مونتاژ بی نظيری دارد، اگرچه 
یک اثر سفارشی تمام عيار است اما نگاه مؤلف در 
سرتاسر آن به چشــم می خورد وبه نفت، نگاهی 
ظریف، عميق و متفکرانــه دارد. »موج، مرجان، 
خارا« اگرچه قرار است پيشرفت های نفتی را نشان 
دهد و به ویژه تبدیل شــدن خارک به بندرگاهی 
برای بارگيری نفت خام را به تصویر کشد اما خالی 
از نگاه انتقادی نيســت. یک نمونــه اش آنجایی 
است که چند کارگر پس از کار طاقت فرسایشان، 
زیرسایه لوله های عظيم نفت دمی آسایيده اند که 
هم می توان آن سایه را سببی برای سعادت ملت 
ناشی از نفت دانست و هم سایه ای از شبحی که 
ایران را گرفتار ساخته است و مسائل و مصایب آن.

این مستند ابراهيم گلستان که امسال، 60 سال 
از ساخت آن گذشــت و اميرهوشنگ کاووسی 
درباره اش گفت که »موج، مرجان،خارا«ی شما، 
یک شعر و قصيده حماسی است؛ حماسه ای از کار 
آدم ها و مبارزه شان با طبيعت سرسخت«، اگرچه 
می خواهد ایران نوین را نمایش دهد اما در لفافه، 
مردم بومی را نادیده نمی گيرد و نشان می دهد که 
آنان در فقر و فاقه از توسعه طرفی نخواهند بست، 

چنان که    چنين نيز بود. 

60سال از ساخت »موج، مرجان، خارا«
 توسط ابراهیم گلستان گذشت

فقر و نفت در خاک خارک

اسیری که نويسنده شد
نویسندگان ضد جنگ معموال 
کهنه ســربازهای برگشــته از 
جنگ هســتند. کورت ونه گات 
جونيور -سرباز آمریکایی- پس از 
پيروزی متفقين در جنگ جهانی 
دوم، در دنيایــی کــه می رفت 
آمریکا را به عنوان یگانه ابرقدرت 
بشناسد، از جنایت های آمریکا در 
مسير پيروزی نوشت. ونه گات در 

جریان جنگ، اسير آلمان ها شد و در شرایطی که در یک سالخ خانه 
)برای گوسفندان( در درسدن زندانی بود، متفقين به این شهر حمله 
کردند و 134هزار نفر را کشــتند. ونه گات جان سالم به در برد و در 
بيرون کشيدن اجساد آدم ها از زیر آوار کمک کرد. حاال شهر درسدن 
به سالخ خانه بزرگی )برای آدم ها( تبدیل شده بود. سال ها پيش از 
مرگش، خبرنگاری از او درباره نقش هنرمند پرســيده بود؛ ونه گات 
جواب داد که بيشتر ترجيح می دهد درباره فایده هنرمند صحبت کند. 
او اسم تئوری خودش را »قناری در معدن زغال سنگ« گذاشته بود. 
او گفت در روزگاران قدیم که هنوز تکنولوژی پيشرفت چندانی نکرده 
بود، هميشه توی معدن زغال سنگ گازهای کشنده ای توليد می شد 
که می توانست موجب مرگ کارگران معدن شود اما قناری با آن جثه 
ظریف،  کوچک و حساس، خيلی زودتر از آدم ها، خودش و صدایش 
خفه می شد و کارگران می فهميدند که باید به سرعت از معدن خارج 
شوند. ونه گات می گوید هنرمند مثل این قناری است. گازهای مسموم 
را خيلی زودتر از اینکه ملتی را به کشتن بدهند، تشخيص می دهد. 
هنرمند مثل یک سنسور قوی عمل می کند. بحران های اجتماعی، 
تناقض ها و تضادها را خيلی سریع تشــخيص داده و واکنش نشان 
می دهد. ونه گات هيچ گاه در ميان دولتمردان آمریکایی محبوبيتی 
نداشت ولی خيلی از   مردم و دانشجویان همواره مشتاق خواندن آثار 

و شنيدن سخنرانی هایش بودند.   

برایدکههایبیسیگار

دانه چینی زير پای شمس العماره    عکس: محمد عباس نژاد اول آخر

شاید عجيب به نظر برسد که دکه های مطبوعاتی، برخالف 

اسمشان سود چندانی از فروش روزنامه ها و مجالت ندارند نگاه
و آنطور که آمارها نشــان می دهد، 70درصد سودشان از 
فروش سيگار است. البته فروش سيگار در دکه های مطبوعاتی غيرقانونی 
نيست، اما مشــکل اصلی آنجاســت که این تنباکو های کاغذ پيچ شده 

به دســت نوجوانان افتاده و ســن مصرف دخانيات در کشور به 
حداقل 13سال رسيده است. چند سال پيش تر قانونی تصویب 
شد که دکه دارها و مراکز فروش دخانيات نباید به افرادی که 
زیر سن قانونی هستند، سيگار بفروشند. این قانون کم وبيش 

اجرا شد اما کم  کم به دست فراموشی سپرده شد. باز هم 
نوجوانان به راحتی از این دکه ها سيگار 

می خرند و دود می کنند. به همين 
دليل هم دوباره امسال قانون منع 
فروش به افراد زیر ســن قانونی 
مطرح شــد و قرار اســت فروش 

دخانيات در دکه هــا جدی تر گرفته 
شــود. به گفته رئيس دبيرخانه ســتاد 

کشوری کنترل دخانيات وزارت بهداشت، 
به دکه های مطبوعاتی یک سال مهلت داده شده 

که با رعایت قوانين مثل پرهيز از فروش نخی، فروش سيگار به افراد زیر 
18سال و ممنوعيت فروش سيگار اطراف مراکز آموزشی، دخانيات عرضه 
کنند اما باید حتما کارتخوان داشته باشند و ماليات هم بدهند. درصورتی 
که دکه های مطبوعاتی در طول یک سال )یعنی تا خرداد 1402( بتوانند 
این قانون را به درستی رعایت کنند و نهادهای نظارتی هم بر این موضوع 
صحه بگذارنــد، آن وقت پروانه فروش دخانيــات این دکه ها صادر 
می شــود. در غيراین صورت اجازه فروش محصــوالت دخانی را 
نخواهند داشــت. قانون جدید گرفتن ماليــات دخانيات هم 
می تواند منجر به کاهش مصرف دخانيات در کشور شود، چرا 
که دولت ایران به سازمان ملل متحد برای کاهش 30درصدی 
مصرف دخانيــات در راســتای ســند بين المللی کاهش 
مرگ ومير ناشی از بيماری های غيرواگير تعهد 
داده اســت  و این یعنی تا سال2025 باید 
25درصد مرگ ومير ناشــی از بيماری 

غيرواگير را کاهش دهيم. 
ســهم دخانيات هــم در ایــن ميان 
30درصد اســت و مهم ترین ابزار برای 
 دستيابی به این هدف، افزایش ماليات بر

دخانيات است.
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داخل برج، نیروگاه ژئوترمال در مارتیمو در ايتالیا

آشیانه. مرکز نمايش های هنری يانگ لیپینگ، دالی در چین

مدرسه ابتدايی جدگال در سیدبار در چابهار

آخر مصورقصه شهر

   خورشید تراپی /اثر: علی راست رو

غم و غصــه وقتی ســراغ آدم 
می یاد که چاق شــده باشی یا 
بارون، بيش از حد طول کشــيده باشــه. در این مواقع آدم،غمگين 
می شــه؛ همين و بس. ولی دلهره چيز وحشــتناکيه. می ترسی و از 
وحشت عرق می کنی، ولی نمی دونی از چی می ترسی. فقط می دونی 

قراره اتفاق وحشتناکی بيفته، اما نمی دونی چه اتفاقی! 

ترومنکاپوتی

صبحانه در تیفانی

بوک  مارک

متری شیش ونیم
دیالوگ

هرچی زور می زد آدم حسابی باشه 
نمی شد؛ دست خودش نبود.  سعیدروستایی


